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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449804-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
2018/S 199-449804
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Bogusiewicz-Curzytek
Tel.: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Faks: +48 586217231
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umgdy.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umgdy.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku w ramach projektu: Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego
(w Gdańsku). Etap IIIA
Numer referencyjny: ZP-JBC-3800-49/18

II.1.2)

Główny kod CPV
45241500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych jako: Przebudowa nabrzeża Polski
Hak w Gdańsku” w ramach projektu: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
oraz usunięcie w nich wszelkich wad.
2. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC: „Warunki Kontraktowe dla
Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia
i odbioru Robót zawarte są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu z
Warunkami Kontraktu, Opisem przedmiotu zamówienia oraz w Przedmiarach robót – stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45110000
45200000
45223000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk - Port wewnętrzny

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych jako: Przebudowa nabrzeża Polski
Hak w Gdańsku” w ramach projektu: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
oraz usunięcie w nich wszelkich wad.
2. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC: „Warunki Kontraktowe dla
Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia
i odbioru Robót zawarte są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu z
Warunkami Kontraktu, Opisem przedmiotu zamówienia oraz w Przedmiarach robót – stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ.
4. Przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach i pozwoleniach, o
których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
5. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Tytuł projektu „Modernizacja wejścia do portu
wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
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7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w Klauzuli 6.1.1
SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
a) wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
b) prace biurowe i obsługa administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
c) osobę pełniącą funkcję Przedstawiciela Wykonawcy w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) sposób dokumentowania zatrudnienia został określony w Klauzuli 6.1.3 SWK wzoru umowy stanowiącego
Załącznik nr 5 do SIWZ;
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w Klauzuli 6.1.4 SWK wzoru umowy
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
4) sankcje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań zostały określone w Klauzuli 6.1.5 SWK w wysokości
określonej w punkcie 15a Załącznika do SWK wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia do wysokości
20 % Zatwierdzonej Kwoty kontraktowej brutto. Zasady udzielenia zaliczek reguluje Klauzula 14.2 SWK wzoru
umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót hydrotechnicznych / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
3.2-5 - PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.
24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4 i 8) ustawy Pzp.
2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej jednolity dokument (JEDZ) sporządzone
zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym
dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza
JEDZ. Tym samym, wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej
kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez
zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona co do zasady na zakończenie
postępowania, w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy PZP).
3.Wersja elektroniczna jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest pod adresem https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl. Dokument zostanie aktywowany po udzieleniu
odpowiedzi na pytania wstępne i załadowaniu JEDZ_xml stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w Rozdziale VI.7 SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 7 000
000 PLN (słownie: siedem milionów 00/100)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca złoży (na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):
— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający weźmie pod uwagę ich
łączny potencjał ekonomiczny (łączną wartość polis OC).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że:
A. wykonał w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było
wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych (w rozumieniu określonym w § 2 pkt 6 rozporządzenia
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.6.1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz.U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645
ze zm.) polegających na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem
falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 9 000 000 (słownie:
dziewięć milionów) PLN brutto każda;
B. skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą wykształcenie wyższe
techniczne budowlane oraz co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Przedstawiciela
Wykonawcy lub Kierownika Budowy w tym co najmniej na 2 (dwóch) budowach realizowanych w ostatnich
pięciu latach (przed terminem składania ofert) prowadzonych, w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy
FIDIC lub warunki kontraktowe równoważne6, przez cały okres realizacji kontraktu o wartości (wynagrodzenie
Wykonawcy robót budowlanych) nie mniejszej niż 7 000 000 (słownie: siedem milionów) PLN brutto każda,
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą: wykształcenie wyższe
techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r., w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 6 (sześć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy, w tym doświadczenie nad prowadzeniem 2 (dwóch) robót hydrotechnicznych polegających
na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów, falochronów (z wyłączeniem falochronów o
konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych) nie mniejszej niż 7 000
000 (słownie: siedem milionów) PLN brutto każda, w tym co najmniej na 1 (jednym) projekcie prowadzonym w
ostatnich pięciu latach (przed terminem składania ofert) przez cały okres realizacji kontraktu,
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3 (trzy) lata
doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (robót) lub inspektora nadzoru, w tym
doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownik budowy (robót) lub inspektor nadzoru nad prowadzeniem
1 (jednej) roboty hydrotechnicznej polegającej na budowie lub przebudowie nabrzeży, pirsów, pomostów,
falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji narzutowej) o wartości (wynagrodzenie wykonawcy robót
budowlanych) nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych brutto),
— 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie
wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu Ustawy -Prawo budowlane oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co najmniej 3 (trzy)
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust 1 ustawy Pzp złoży:
— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr 6 do SIWZ),
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— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SIWZ).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V. 1. 2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
— jeden z wykonawców wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w rozdziale V. 1.2) ppkt c) lit A
SIWZ
— wykonawcy wykażą łączne spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale V.1.2) ppkt c) lit. B SIWZ
3. Uwaga:
1) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących
oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej.
2) Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane
rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.
3) Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę dwóch funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i
Kierownika Budowy. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.
4) Zamawiający wymaga, by wskazany przez Wykonawcę personel kluczowy przebywał na budowie przez cały
okres jej realizacji, t. j. był dostępny na terenie budowy w całym okresie trwania umowy.
5) Pod pojęciem „warunki kontraktowe równoważne” należy rozumieć warunki kontraktowe VOB/B lub wzory
JCT (Joint Contract Tribunal) i FMB (Federation of Masters Builders (FMB) lub kontrakty NEC (New Engineering
Contracts) lub wzory ICE (Institution of Civil Engineers);
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarto w SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane roboty.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 814-338 Gdynia, pok. 39.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca musi złożyć:
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;
f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy PZP)
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (Załącznik nr 9 do SIWZ);
i) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 10 do SIWZ);
j) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
2. W Rozdz. VI.9-12 SIWZ wskazano informacje dotyczące dokumentów wykonawców zagranicznych.
3. Zamawiający żąda złożenia do oferty kosztorysów Ofertowych sporządzonych w oparciu o dokumentację
projektową, OPZ i przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 250 000 PLN
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018
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